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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

Problem Solving  المشكالت حل

 

ا الطالب ٌكون الفصل هذا تدرٌس بنهاٌة  :أن على لادر 

 

ف المشكلة   (.Problem Definition) يُعر ِّ

  .(Problem Solving Stages) يُحدد مراحل حل مشكلة 

 ."Algorithm")  الخوارزمية) لمشكلةايكتب خطوات حل 

 تعبر عن خطوات الحل. (Flow Chart) تدفقخريطة يرسم  
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 متنوعددة أنشددطة خدد ل مددن وذلدد  يددومي بعضددها حياتدد  فددي المشددك ت مددن الكثيددر يقابمدد  قددد
 المشك ت. من الكثير عمى تحتوى 

 : (Problem) المشكلة

 .محدد بترتيب خطوات عدة إتباع خ ل ليه منإموقف يتطمب إيجاد حل له أي هدف مطموب الوصول 

 :Problem Solvingحل المشكلة   1-1

 والعمميات التي ينبغي القيام بها لموصول إلى هدف أو ناتج.نشطة ال خطوات و العبارة عن 

 مثدل المكونات وهى المعطيات توافر يجب معينة بمواصفات كعكة إعداد عند المثال سبيل عمى
 ةومنظمد أو عمميدات بخطدوات معيندة إجدرااات أو أنشدطة إتبداع يتم ثم الخ....  والمبن والدقيق البيض

 .مناسب بشكل الكعكة عمى لمحصول
 

 عزٌزي الطالب

نركز فً هذا الكتاب على حل المشكالت  

 باستخدام الكمبٌوتر.

 
 

 :Problem Solving Stages المشكلة حل مراحل 1-2

 تمر مراحل حل المشك ت بعدة خطوات هي:

 :(Problem Definition) المشكلة : تحدٌدأوال  

 تحديد المخرجات المطموبة والمدخ ت المتوفرة وعمميات المعالجة الحسابية أو المنطقية.أي 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 (:Algorithm)  الخوارزمٌةخطوات الحل  دثانٌ ا: إعدا

 .امنطقي   اترتيب   المرتبة اإلجرااات من مجموعة أحد الساليب المستخدمة في حل مشكمة من خ ل

 تكدون  أن يجدب التدي الحل خطة إعداد يتم ومدخ ت مخرجات من المشكمة حميلوت تعريف بعد
( Algorithm) الخوارزميدة لفد  الخطدوات هدذ  عمى ويطمق المتتالية الخطوات من سمسمة شكل عمى
 خطدوات تمثيدلومن أحدد طدر   الخوارزمي، موسى بن دمحم الجبر عمم ومؤسس الرياضيات لعالم نسبة
 (.Flowchart) التدفق خرائط الحل

 

 :Flowchartخرائط التدفك 

 لحل ال زمة العمميات ترتيب لتوضيح قياسية بأشكال الرسم عمى يعتمد تخطيطي تمثيل هي
 .محددة مشكمة أو مسألة

 من مزاٌا خرائط التدفك:

 . عممه يجب ما لممبرمج وتوضح المشكمة قرااة وفهم تيسر  
 .لآلخرين البرنامج شرح في مفيدة  
 .امعقد   البرنامج كان إذا اوخصوص   لمبرنامج أفضل توثيق في التدفق تساعد خريطة  
 

 (:Program Design) الكمبٌوتر على البرنامج تصمٌم: اثالث  

نقوم بترجمة خريطة التدفق باستخدام ( Flowchart) التدفق خريطة عمل من نتهاااإل  بعد
 .إحدى لغات البرمجة

 

 :(Program Testing) األخطاء  وتصحٌح  البرنامج صحة اختبار: رابع ا

 مدن بدد   ( –) الطدرح ع مدة نكتدب قدد) قصدد بددون  الخطداا بعدض فدي نقد  البرنامج كتابة أثناا
 بإدخدال نقدوم عنددما إ  الخطداا هدذ  اكتشداف نسدتطي    البرنامج كتابة مث ، وعند)+(  الجم  ع مة
 بالنتددائج عميهددا نحصددل التددي النتددائج مقارنددة مددن نددتمكن حتددى امسددبق   نتائجهددا معددروف لمبرنددامج بيانددات
 .بتصحيحها ونقوم الخطاا نكتشف أن يمكن وبذل  الفعمية
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 :(Program Documentation) البرنامج توثٌك: خامس ا

 وخريطدة حدل وخطدة ومخرجدات مددخ ت مدن المشدكمة لحدل اتخدذت التدي الخطدوات كدل كتابدة يتم
 ومددن لمبرنددامج تعددديل آخددر وتدداريخ البرنددامج وأوامددر البرنددامج بهددا كتددب التددي والمغددة المسددتخدمة التدددفق
 فدي يفيدد وهدذا التصدحيح بهددف وقدت أي فدي إليده لمرجدوع موثدق بده ل حتفدا  البرندامج عمل في شار 
 .آخرين أشخاص بواسطة البرنامج في التعديل عند أو البرنامج كتابة في شخص من أكثر اشترا  حالة

 

بعدد أن تعرفندا عمدى مراحدل حدل المشدك ت / ن عزيزي الطالبواآل
بعدددض الرمدددوز القياسدددية وخدددرائط التددددفق، سدددوف نتعدددرف عمدددى 

رمدددوز  اسدددتخدام، و يمكدددن فدددي خدددرائط التددددفق )المتفدددق عميهدددا(
 الرمددوز الشددائعةبعددض  يمدديوفيمددا  اسددتثنائيةخاصددة فددي حددا ت 
 :(1-1كما فً الجدول )

 

 انزذفق نخشائظ انشبئعخ انشيٕص( 1-1) خذٔل

 

 

 الوظيفة الرمز

 (Terminal)البداية أو النهاية  
 

 (Input/Output )  اإلدخال أو اإلخراج

  
 (Process) معالجة أو عممية

 

  

 (Decision) اتخاذ قرار

 

 

 
 (Flow Lines) اتجا  وطخط
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 : (Simple Flowcharts) خرائط التدفك البسٌطة 1-3-1

 (1-1)تدرٌب 

 .ظٓبس انُبرحإٔ دخبنًٓبإٌزى عذدٌٍ سسى خشٌطخ رذفق ندًع ا

  : تعريف المشكلة :أولً 

 حبصم خًع عذدٌٍ.انًخشخبد: 

 .Bٔانثبًَ  Aانعذد األٔل   انًذخالد:

 .Cحٍث انُبرح ْٕ  C=A+B انًعبندخ )انحم(:

 عذدٌٍزذفق ندًع انخشٌطخ ( خطٕاد انحم ٔ 2-1خذٔل )

 :ًانًثبل انسبثق ٌدت يشاعبح  اَر ًف عُذ سسى انخشٌطخ

 .تبدأ خريطة التدفق برمز البداية وتنتهي برمز النهاية -0

 مة.قيعمى  ي مخزن بالذاكرة يحتو  يويعن Variableاسم متغير  CوB وA يطمق عمى كل من  -2

 .Cووض  الناتج في المتغير  Bوقيمة المتغير  A جم  قيمة المتغير يتعن C=A+Bالمعادلة  -2

 متوازي الض ع" داخل شكل Enterباستخدام لف  " Bو A تم التعبير عن إدخال قيم -4

 .أو أدخل  Inputأو  Readمثل  ىنفس المعن ييؤد لف  آخر أيويمكن استخدام 

 التدفق خريطةثالث ا:  خطوات الحلثاني ا: 
 بداية 1

  Bالعدد  و  Aإدخال العدد  2

بالمعادلة  Bو Aجم  العددين  3
C=A+B  ويكون الناتج هوC 

 Cطباعة الناتج  4

 نهاية 5

 
Start 

Enter A and B 

C=A+b 

Output  C 

End 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 حسابية.حيث إنها تمثل عممية     تم وض  معادلة الجم  داخل مستطيل -5

 ويمكن  Outputبمف    داخل الشكل Cتم التعبير عن المخرج وهو قيمة المتغير  -6
 طب  أو اخرج.اأو   Printمثل ينفس المعن ييؤدلف  آخر  أياستخدام 

 يوضح ترتيب تدفق خطوات الحل.    تجا اإل  ح  خط  -7

 (2- 1)تدرٌب 

 Y=3x+2حم يعبدنخ يٍ انذسخخ األٔنى  نسسى خشٌطخ رذفق ا

 : تعرٌف المشكلة:أوال  

 Yانًخشخبد: قًٍخ 

 Xانًذخالد: 

 Y=3X+2يٍ انًعبدنخ   Yانًعبندخ )انحم(: حسبة قًٍخ 

 

 عضٌضي انطبنت رزكش أٌ:

ي يعبدنخ عهى يزيٍ ش ٔاح ذ ْٔ ٕ أل انطشف األٌسش يٌحزٕ

 .َبرح )يخشج( انًعبدنخ

ٔ رعجٍ ش أق ٍى يد شدح انطشف األًٌٍ عهى  يًٌكٍ أٌ ٌحزٕ

 .يزيٍش أٔ أكثش)يذخالد(ٌحزٕي عهى  قذحسبثً 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 التدفق خريطة ثالًثا: خطوات الحلثانًيا: 
 بداية 1

 Xأدخل قيمة المتغير  2

 Y=3*X+2حساب  3

 Yطباعة قيمة  4

 نهاية 5

 

 

 يٍ انذسخخ األٔنى حم يعبدنخنزذفق انخشٌطخ ( خطٕاد انحم 3ٔ-1خذٔل )

 (:1-1نشاط )

اكتددب خطددوات الحددل وارسددم خريطددة التدددفق لحسدداب مسدداحة ومحدديط مسددتطيل بمعموميددة 
ومعادلدة حسداب  Area=L*Wم  العمم أن معادلة حسداب المسداحة هدي  ، Wوالعرض Lالطول 

 .Perimeter=2*(L+W)المحيط هي 

 

 : ح  عزيزي الطالب/
عبارة عن اسم متغير قيمته المساحة  Areaأن كممة 

متغير قيمته المحيط المحسوب  perimeterالمحسوبة كذل  كممة 
وقد تم استخدام هذ  السماا لكي تدل عمى محتوى المتغير بشكل 

 جيد.
 
 
 
 
 

Start 

Input X 

Print Y 

         Y=3*X+2 

End 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 
 : تعرٌف المشكلة:أوال  

 
 المخرجات:

    

 المدخ ت:
 

 :(الحلالمعالجة ) 

 خريطة التدفقثالث ا:  خطوات الحلثاني ا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 على غرار النشاط السابك لم بعمل األنشطة التالٌة فً كراستن:

 (:2-1نشاط )

وارسم خريطة التدفق لحساب مساحة الدائرة بمعمومية نصف القطر  ،اكتب خطوات الحل
R  م  العمم أن معادلة حساب المساحة هيArea=3.14*R*R. 

(: 3-1نشاط )

 اكتب خطوات الحل وارسم خريطة التدفق لحساب عدد السنوات بمعمومية عدد الشهور.
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 :التدفك ( فً خرائطDecision المرار اتخاذاستخدام التفرع ) 1-3-2

عمى سؤال يتطمب اإلجابة بنعم أو  ، أو يتطمب التفرع  ي هنا  العديد من المشك ت التي تحتو 
 إلى عمميات أخرى يتم تحديدها من خ ل خريطة التدفق.

 (3-1تدرٌب )

  51أو تساوى  طباعة كممة ناجح في حالة أن تكون الدرجة المدخمة أكبر منلرسم خريطة تدفق ا      

 : تعرٌف المشكلة: أوال  

 المخرجات : طباعة ناجح.
 .Xالمدخ ت: الدرجة 

 يطب  كممة ناجح. 51أكبر من أو تساوى  Xالمعالجة )الحل(: إذا كانت قيمة 
 

 التدفق خريطة ثالث ا: خطوات الحلثاني ا: 
 بداية  1

 Xادخل الدرجة   2

 :إذن X>=50 إذا كان   3

 اطبع ناجح  3-1    

 نياية  4

 

 زذفق نطجبعخ كهًخ َبخحانخشٌطخ ( خطٕاد انحم ٔ 4-1خذٔل )

 عزيزي الطالب/  ح :  
أكبر   Xإ  في حالة أن تكون قيمة  0-2لن يتم تنفيذ الخطوة 

أما إذا كانت  4)الشرط صحيح( ثم ينتقل إلى الخطوة رقم  51 ي من أو تساو 
وينتقل  0-2)الشرط غير صحيح( فمن يتم تنفيذ الخطوة  51القيمة أقل من 

 مباشرة . 4لمخطوة 
 

Start 

Enter X 

X>=50  ناجحPrint 

  

End 

YES 

NO 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 (4-1)تدرٌب 

 يقسًخ عذدٌٍ ٔإرا كبٌ انًقسٕو عهٍّ ٌسبٔ سسى خشٌطخ رذفق خشٌطخ رذفق نطجبعخ حبصما

 .يعشف" صفش ٌطجع "غٍش

 : تعرٌف المشكلة:أوال  

 .أو طباعة عبارة "غير معرف" Rالمخرجات: طباعة ناتج قسمة عددين 
 .num2 المقام num1 البسطالمدخ ت: 

 Rإذن اطب  عبارة "غير معرف" وغير ذل  اطب  ناتج القسمة   num2=0المعالجة )الحل(: إذا كان
 خريطة التدفقثالث ا:  خطوات الحلثاني ا: 

 بداية  0

 num1ادخل القاسم   2

  num2 ادخل المقسوم عميو  2

 :إذن  mun2=0إذا كان   4

 اطبع "غير معرف" 4-0     

 7اذىب لمخطوة رقم  4-2     

5     R=num1/num2 

 Rاطبع   6

7  End 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زذفق نطجبعخ حبصم قسًخ عذدٌٍانخشٌطخ ( خطٕاد انحم 5ٔ-1خذٔل )

 عزٌزي الطالب/ الحظ:

إذا  num2=0)شددكل المعددين( يوجددد سددؤال وهددو هددل  4الخطددوة رقددم  .0
كدددان نعدددم سدددوف يدددتم طباعدددة عبدددارة "غيدددر معدددرف" حسدددب قدددوانين 

إلنهدداا البرنددامج ولمندد  تنفيددذ  7الرياضدديات ثددم الددذهاب إلددى الخطددوة 
 عممية القسمة.

مباشدرة   5( ينتقدل إلدى الخطدوة 4في حالة عدم تحقدق الشدرط )خطدوة  .2
 .2-4أو  0-4لنه لن يتم تنفيذ الخطوة 

Start 

Enter   num1 

Num2=0 

Enter   num2 

R=num1/num2 

Print 

 ”غٌر معرف“

End 

Print R 

True 

False 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 (5-1)تدرٌب 

 .(ي)صٔخً أٔ فشدانعذد خشٌطخ رذفق إلدخبل سقى ثى طجبعخ َٕع  سسى خشٌطخ رذفقا

 : تعرٌف المشكلة:أوال  

 .(يانًخشخبد: طجبعخ َٕع انعذد )صٔخً أٔ فشد

 .Nانًذخالد: عذد 

ثبقً ٔغٍش رنك فٍعًُ أَّ ثذٌٔ  2: ٌزى رحذٌذ انعذد صٔخً إرا كبٌ ٌقجم انقسًخ عهى انًعبندخ )انحم(

 سقى فشدي.

 

 .(ي)صٔخً أٔ فشدانعذد زذفق إلدخبل سقى  ثى طجبعخ َٕع انخشٌطخ ( خطٕاد انحم 6ٔ-1خذٔل )

  

 التدفق خريطة :ثالث ا خطوات الحل :ثاني ا

 بداية  0

 Nأدخل   2

 2قبل القسمة عمى ت  N  تإذا كان  2

 :إذن بدون باقي 

 اطبع الرقم زوجي 2-0           

 :غير ذل    4

 اطبع الرقم فردى  4-0           

 إنياء  5

 
Start 

Get   N 

N 

divisible 

by 2 

 الرلم فردى الرلم زوجً

End 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 (6-1)تدرٌب 

رسم خريطة تدفق الحصول عمى درجة الحرارة ثم طباعة أكبر من الصفر أو أقل من الصفر ا
 .صفر ي أو تساو 

 : تعرٌف المشكلة:أوال  

 صفر". ي المخرجات: طباعة "أكبر من الصفر" أو "أقل من صفر" أو "تساو 
 .Dالمدخ ت: درجة الحرارة المئوية 

 المعالجة )الحل(: يتم مقارنة درجة الحرارة بالصفر.
 

 التدفق خريطةثالث ا:  خطوات الحلثاني ا: 
 بداية 0
 )درجة الحرارة( Dأدخل  2
 :إذن  D=0إذا كان  2

 اطبع تساوى صفر  2-0     

 :ذل  غير 4
  :إذن D<0إذا كان   4-0      

 تحت الصفراطبع   4-0-0         

  ذل  غير 4-2      

 فوق الصفراطبع 4-2-0            

 إنياء 5
 

 

 

 هحصٕل عهى دسخخ انحشاسحنزذفق انخشٌطخ ( خطٕاد انحم ٔ 7-1خذٔل )

 

  

 

 

 

 

 

Start 

Get   D 

D =0 
Print 

Equal 0 

End 

True 

False 

D<0 

Print 

Below 0 

Print 
Above  0 

True 
False 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 (:4-1نشاط )

وارسم خريطة تدفق إلدخال عددين مختمفين ثم طباعة "العدد الكبر هو ؟"  ،اكتب خطوات الحل
 .و"العدد الصغر هو ؟"

 : تعرٌف المشكلة:أوال  

 المخرجات: طباعة عبارتين هما "العدد الكبر هو ؟"    "العدد الصغر هو ؟".
 .Yتساوى    Xحيث  X , Yالمدخ ت: 

 المعالجة )الحل(:
 

 خشٌطخ انزذفقثبنثًب:  خطٕاد انحمثبًٍَب: 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 (:5-1نشاط )

عد رسم خريطة اثم  ، Rاستخدم خريطة التدفق التالية لحساب مساحة دائرة نصف قطرها      
 .بالسالب R من البرنامج عند إدخال قيمة التدفق بحيث تظهر رسالة غير مسموح ثم الخروج

 خشٌطخ انزذفق انًعذنخ خشٌطخ انزذفق
 

 

 

 

 

 

 ( خشٌطخ رذفق حسبة يسبحخ دائشح8-1خذٔل )
 

 

 

 (:LOOPاستخدام الحلمات التكرارٌة فً خرائط التدفك ) 1-3-3

 (7-1)تدرٌب 

 .2إلى  0طباعة العداد من   
 
 : تعرٌف المشكلة:أوال  

 . 2إلى  0المخرجات: طباعة العداد من 
 .Mالمدخ ت: العدد 

 .2أكبر من  Mتصيح ثم الطباعة حتى  0ثم زيادته بمقدار  Mالمعالجة )الحل(: طباعة العدد 

 

 

Start 

Input R 

Print A 

A= 3.14 * R * R 

End 



   
   

15   

 

 

 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3إنى  1طجبعخ األعذاد يٍ نزذفق انخشٌطخ ( خطٕاد انحم ٔ 9-1خذٔل )

 
 

 عزيزي الطالب/  ح 
سيظل يطب  البرنامج  2لم تتعدى القيمة  Mطالما أن قيمة 

  .4يقوم بالذهاب لمخطوة   M=4وعندما تصبح  Mقيمة 
 

 
 

( هددددو نفددددس 0-0شددددكل )
خريطة التدفق السابقة ولكن بشدكل 
مختمف وهذا يعني أن العبرة ليسدت 
بشكل خريطة التددفق ولكدن بترتيدب 

 خطوات الحل.
 

 

 

 

 التدفق خريطة خطوات الحل
 
 بداية  0
2  M=1 

 :إذن M<=3 إذا كان   2
 Mاطب   2-0     

     2-2 M=M+1  
 2اذهب لمخطوة    2-2     
 نهاية  4 
 
 

 
 
 
 
 
 

Start 

M<=3 

M=1 

Print M 

End 

M=M+1 

True 

False 

Start 

M<=3 

M=1 

Print M 

End 

M=M+1 True 

False 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 (:11-1ًٌكٍ رزجع سٍش خطٕاد انحم كًب ْٕ يٕضح ثدذٔل )

 

 الناتج Mقيمة  الخطوة
    يوجد المتغير بداية 0
2  M=1 0  
  M<=3 (True) 0 إذا كان  -2
 M 0 0اطب   2-0  
  2-2    M=M+1 2  
  2 2اذهب لمخطوة   2-2   
  M<=3 (True) 2 إذا كان  -2
 M 2 2اطب   2-0  
  2-2    M=M+1 2  
  2 2اذهب لمخطوة   2-2   
  M<=3 (True) 2 إذا كان  -2
 M 2 2اطب   2-0  
  2-2    M=M+1 4  
  4 2اذهب لمخطوة  2-2   
  M<=3 (False) 4 إذا كان  -2
  4 نهاية -4

 (7-0( تتب  المتغيرات والناتج بتدريب )01-0جدول )

 .......................................... ما عدد مرات تنفيذ محتوى الحمقة التكرارية؟ 
  ما قيمةM  ............................................. بعد انتهاا الحمقة التكرارية؟ 

 

 عزيزي الطالب/  ح 
  يصبح الشرط خطأFalse  عندما تكون قيمةM  4تساوى. 
 .نستنتج أن عدد مرات التكرار معروف مسبقا  في هذا المثال 
 المتغيرM  يسمىCounter   أي عداد حيث يتسبب في تكرار

لعدد محدد من المرات )ث ث  2-2و  2-2و  0-2الخطوات 
 مرات(.

 

1 

3 

2 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 (8-1رذسٌت )

 (:00-0كما هو موضح  بجدول ) 2تعديل خريطة التدفق بالتدريب السابق لطباعة ناتج جدول ضرب 
 

 التدفق خريطة خطوات الحل
 بداية    0
2    J=1  
 إذن:  J<=12إذا كان   2

  J*3 اطب   2-0     
     2-2  J=J+1 
 2اذهب لمخطوة   2-2     

 إنهاا -4 
 
 
 

 

 3خذٔل ضشة طجبعخ نزذفق انخشٌطخ ( خطٕاد انحم ٔ 11-1خذٔل )

 

 ا خت فات؟(قارن هذ  الخريطة م  خريطة التدفق بالتدريب السابق )ما هي 
 

 
 

 

 

Start 

J<=12 

J=1 

Print  J*3 

End 

j=j+1 
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 (6-1َشبط )

وقيمة ما يطب  عند تنفيذ كل خطوة بالتدريب السابق )دون فدي كراسدت (.  Jتتب  قيم المتغير
 بعد أن يصبح الشرط غير صحيح وتنتهي الحمقة التكرارية. Jهي قيمة المتغير  ما
 

 

جدددول الضددرب قددم بالتعددديل الدد زم بخريطددة التدددفق بالتدددريب السددابق حتددى يمكددن إدخددال رقددم 
 ا.دائم   2 من طباعة جدول المطموب بد   

 التدفق خريطة خطوات الحل
 بداية    0
 Nادخل    2

2    J=1  
 إذن:  J<=12إذا كان   4

  J*N اطب   4-0     
     4-2  J=J+1 
 4اذهب لمخطوة   4-2     

 إنهاا -5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عذد يذخم يخذٔل انضشة ألطجبعخ ( خطٕاد انحم ن12-1خذٔل )
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 (7-1َشبط )

 .01إلى  0من في العداد عداد الزوجية لتدفق لطباعة ا خريطةارسم و  ،اكتب خطوات الحل    
 التدفق خريطة خطوات الحل

  

 (9-1رذسٌت )

 .3إنى  1طجبعخ يدًٕع األعذاد انصحٍحخ يٍ 

 التدفق خريطة خطوات الحل
 بداية    0
2    N=1  
2    Sum=0   
4    Sum=Sum+N 
5    N=N+1 
 :إذن  N>3إذا كان   6

  Sum اطب   6-0       

 غير ذل : 7 
 4اذهب إلى الخطوة رقم  7-0      

 إنهاا -8

 

 .3إنى  1األعذاد انصحٍحخ يٍ طجبعخ يدًٕع نزذفق انخشٌطخ ( خطٕاد انحم 13ٔ-1خذٔل )

 

Start 

End 

N=1 

Sum=0 

Sum=Sum+N 

N=N+1 

N>3 

Print  Sum 

Yes 

No 



   
   

20   

 

 

 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 : (14-1) رزجع قٍى انًزيٍشاد كًب ْٕ يٕضح ثدذٔل

 الناتج Sumقيمة  Nقيمة  الخطوة

    يوجد المتغير   يوجد المتغير بداية    0

2    N=1  0 يوجد المتغير    

2    Sum=0   0 1  

4    Sum=Sum+N 0 0  

5    N=N+1 2 0  

  N>3  (false) 2 0إذا كان   6

  0 2 4اذهب إلى الخطوة رقم  7-0     

4    Sum=Sum+N 2 2  

5    N=N+1 2 2  

  N>3  (False) 2 2إذا كان   6

  2 2 4اذهب إلى الخطوة رقم  7-0      

4    Sum=Sum+N 2 6  

5    N=N+1 4 6  

  N>3  (True) 4 6إذا كان   6

 Sum  4 6 6 اطب   6-0    

 9-1( رزجع قٍى انًزيٍشاد ٔانُبرح ثزذسٌت 14-1)خذٔل 

 / الحععضٌضي انطبنت

 .زدًٍعنه Sumانًزيٍش ، ٌٔسزخذو عذادك Nانًزيٍش ٌسزخذو  
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 (:8-1َشبط )

أعد رسم خريطة التدفق بالتدريب السابق في كراست  بعد تعديمها بحيث تطب  مجموع العداد 
 .01إلى  0من  لممدىالفردية 

 

 

 

 

 

 

 (:9-1َشبط )

بعد تنفيذ النشاط السابق أعد رسم خريطة التدفق في كراست  بحيث تطب  مجموع العداد 
 .من الفردية الزوجية بد   
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 أسئلة

 ( أمام العبارة الخطأ لكل عبارة مما يمي:( أمام العبارة الصحيحة أو ع مة )ض  ع مة )أو  : 

 اإلخبثخ انسؤال و

 )       ( خشائط انتذفق تستخذو أشكاًلا قٍاسٍح وخطىط نتًثٍم خطىاخ حم يشكهح  يا.  (1)

 )       ( ًٌكن استخذاو أي شكم هنذسً نتًثٍم خطىاخ انحم عنذ سسى  خشٌطح انتذفق. (2)

 (   )     نهتعثٍش عن انطشفٍاخ أو انثذاٌح واننهاٌح فً خشٌطح انتذفق. ٌستخذو انشيض               (3)

 )       ( ٌستخذو سيض انًستطٍم                       نٍعثش عن عًهٍح إدخال تٍاناخ. (4)

 )       ( ٌستخذو انشكم                     نتًثٍم عًهٍح اتخار انقشاس فً خشائط انتذفق. (5)

 )       ( انًشكهح تعنً هذف أو ناتج يطهىب انىصىل إنٍه. (6)

 )       ( كىب  ين انشاي ٌعتثش يثاًلا نًشكهح.إعذاد   (7)

(8) 
حم انًشكهح عثاسج عن انخطىاخ واألنشطح وانعًهٍاخ انتً ٌنثغً انقٍااو تهاا نهىصاىل 

 إنى هذف أو ناتج.
)       ( 

(9) 
تىثٍق انثشناايج عثااسج عان يعًىعاح اءااشالاخ انًشتثاح تشتٍثااا ينطقٍااا  نحام يشاكهح 

 يعٍنح. 
)       ( 

 )       ( اختثاس صحح انثشنايج عثاسج عن كتاتح كم انخطىاخ انتً اتخزخ نحم يشكهح يا.  (11)

 )       ( تىثٍق  انثشنايج  ٌعنً  انتأكذ  ين  خهى انثشنايج  ين األخطال. (11)

(12) 
عثاسج عن يعًىعح اءاشالاخ انًشتثح تشتٍثاا ينطقٍااا نحام  Algorithmانخىاسصيٍح 

 يشكهح يعٍنح. 
)       ( 

 )       ( تىثٍق انثشنايج عثاسج عن كتاتح كم انخطىاخ انتً اتخزخ نحم يشكهح يا.  (13)

 )       ( اختثاس صحح انثشنايج ٌعنً  انتأكذ  ين  خهى انثشنايج  ين األخطال. (14)

(15) 
انتذفق هً تًثٍم تخطٍطً ٌعتًذ عهى سسى تعض  األشكال  انقٍاساٍح نتىياٍ  خشائط 

 تشتٍة عًهٍاخ حم يشكهح.
)       ( 

 )       ( تساعذ  خشائط  انتذفق عهى  سهىنح فهى انًشكهح وتحهٍهها  وتحىٌهها إنى  تشنايج. (16)
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

  ثاني ا: اختر اإلجابة المناسبة إلكمال كل عبارة مما يمي:

الخطوات والنشطة والعمميات التي ينبغي القيام بها لموصول إلى هدف أو ناتج يطمق  (0)
 :عميها

  تحديد المشكمة.  - أ
 المشكمة . - ب
 حل المشكمة. -ج

 عند  رسم خرائط التدفق نستخدم: (2)
 أشكااًل  قياسية وخطوط. - أ

 جميع الرموز اليندسية. - ب
 شكل ىندسي واحد.  -ج

 يطمق عميها: منطقي ا  لحل مشكمة معينةمجموعة اإلجرااات المرتبة ترتيب ا  (2)
 المشكمة . - أ

 الخوارزمية. - ب
 اختبار  صحة البرنامج. -ج

 يطمق عميها: التأكد  من  خمو البرنامج  من الخطاا (4)
  اختبار صحة البرنامج. - أ

 توثيق البرنامج. - ب
 الخوارزمية.  -ج

 يطمق عميها: كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكمة ما (5)
 توثيق البرنامج.  - أ

 اختبار صحة البرنامج . - ب
 خرائط التدفق.  -ج

 يتضمن أسموب حل المشك ت العديد من المصطمحات، والمصطمح  الُمعبر عن "إعداد كوب  (6)
 من  العصير"  هو:      

   خريطة تدفق. - أ
 خوارزمية. - ب
 مشكمة. -ج
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 انفصم األٔل
 Problem Solvingحم انًشكالد 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 يتضمن أسموب حل المشك ت العديد من المصطمحات، والمصطمح  الُمعبر عن "مسألة   (7)
 رياضية"  هو:       
 خوارزمية. - أ

 مشكمة. - ب
 تصميم برنامج عمى  الكمبيوتر. -ج

تمثيل تخطيطي يعتمد عمى رسم بعض  الشكال  القياسية لتوضيح ترتيب عمميات حل  (8)
 ،  مشكمة
 نطمق عميه:      

 مشكمة. - أ
 الخوارزمية. - ب
 خرائط التدفق. -ج

 فى خرٌطة التدفك التالٌة: (9)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( هو Mعدد مرات التكرار )طباعة لٌمة 

 4   -ج                                             3 -ب                                    2 -أ

 :بعد بعد انتهاء الحلمة التكرارٌة تساوى  Mفى خرٌطة التدفك بالسؤال السابك لٌمة   (10)
 
 4   -ج                                             3 -ب                                     2 -أ

 

Start 

 M<=3 

M=1

Print M 

End 

M=M+1 
TRUE 

FALSE 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 نت دوت بٌزٌن الفٌجوال لغةممدمة 

Introduction to Visual Basic.NET 

ا الطالب ٌكون الفصل هذا تدرٌس هاٌةبن :أن على لادر 

 .وضح المقصود بلغة البرمجةيُ  

 .(Visual Basic.NET) عرف ماهية الفيجوال بيزيك دوت نتتي   

 .(IDE) أهم مكونات شاشة حدديُ   

 Net Framework.يوفره إطار العمل  عدد مايُ   
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 
تمهيد 

ما بعد دراستك ألسموب حل المشكالت والذي تعممت من خاللو وضع خطوات منطقية لحل مشكمة 
تمكنك  يوالت( Visual Basic.netلغة الفيجوال بيزيك دوت نت )ىذا الفصل التعامل مع  فيسوف تبدأ 

 .يمكن تنفيذىاخطوات حل المشكمة إلى أوامر برمجة  تحويل من

 :Visual Basic.Netلغة الفٌجوال بٌزٌن دوت نت  2-1

 ،ومصممة لتكون سيمة التعمم ،High Level Language إحدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي
 إلنتاج تطبيقات منيا:، ويمكن استخداميا حيث أن أوامرىا وتعميماتيا تستخدم مفردات المغة اإلنجميزية

 .Windows Applications مكتبيةتطبيقات  -1
 .Web Applicationsويب تطبيقات  -2

 :البرمجة وذاكرة الكمبٌوتر 2-2

  يمكن من خالليا إنشاء الكائنات Visual Basic.Netاألوامر والتعميمات التي تكتب بمغة 
Objects بحيث يكون لكل كائن ذاكرة الكمبيوترب: 

 واجية البرنامج.شكل الخط( لمنص الذي يكتب عمى –لون –مثل )حجم  Propertiesخصائص  -1

 عمى زر األمر. Clickمثل حدث النقر  Eventsأحداث  -2

تنفذ تمك األوامر والتعميمات  ،يحتوى كل منيا عمى أوامر وتعميمات  Proceduresإجراءات  -3
 ىذا اإلجراء. يعندما يستدع

 :Visual Basic.netسبق تعد لغة  بناا  عمى ما

 ذاكرة الكمبيوتر.في ألن برامجيا تعمل من خالل كائنات   Object Oriented كائنية التوجة  

 ألن األوامر والتعميمات تنفذ عند وقوع حدث معين. Event Drivenموجية بالحدث 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 .:NET Frameworkوإطار العمل  Visual Basic.netلغة  2-3

 يوفر إطار العمل اآلتي:
 .المكتبات التي منيا يتم إنشاء الكائنات 
  بيئة تشغيل تسمىRuntime بذاكرة الكمبيوتر تعمل فييا التطبيقات المنتجة بمغة 

Visual Basic.Net. 
  المترجماتCompilers  يتعامل التي تترجم األوامر والتعميمات المكتوبة بمغة البرمجة لمغة اآللو التي

 الكمبيوتر. معيا
 

  :IDEو  Visual Basic.Net لغة 2-3

 وىي اختصار لـ IDEإلى بيئة تطوير متكاممة يطمق عمييا  Visual Basic.Netيحتاج مبرمج لغة     
nvironment)Eevelopment Dntegrated I(  أدوات وميزات تمكنو مـن إنشـاء تطبيقـات  لممبرمجتوفر

 .(Visual Studio)ويب ... الخ( والذي يمثميا ما يطمق عميو –موبايل –)ويندوز 
 (:0-2كما هو موضح بشكل ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (IDE( شاشة )0-2كل )ش

 

 إنشاء مشروع جديد
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 :(2-2بشكل )عندما يقوم المبرمج بإنشاا مشروع جديد تظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصة بمشروع جدٌد  (IDE( نافذة )2-2شكل )

 

 IDE( إلى بعض مكونات بيئة التطوير المتكاممة 2-2تشير الرقام الموضحة عمى شكل )

 (.Formنافذة النموذج ) -0

 (.Toolboxصندو  الدوات ) -2

 (.Propertiesنافذة الخصائص ) -2

 (.Solution Explorerنافذة الحل ) -4

 

 

1 

4 

3 
2 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 Formج ذ النمو  1–2-3

يصمم عمييا واجية البرنامج التي يتعامل معيا المستخدم من خالل وضع أدوات التحكم   
(Controlsالمختمفة عمييا مثل زر أمر )(Button) صندوق نص ،(TextBox) أداة التحكم عنوان ،(Label)  ...

 (:2-2كما هو موضح بشكل ). الخ

 (Controls( قبل وبعد وض  أدوات التحكم )Form( نافذة النموذج )2-2شكل )

 Toolboxاألدوات  صندوق 2 –2-3

يحتوي عمى أدوات التحكم التي يمكن وضعيا عمى نافذة النموذج وتم تصنيف أدوات التحكم 
 (:4-2كما موضح بشكل ) فئات.وعرضيا في صورة 

تحت ىذه  عند النقر عمييا تظير مجموعة من أدوات التحكمو كل فئة  بجوارالحظ وجود عالمة )+( 
 .(All Windows Forms) ويمكن عرض كافة أدوات التحكم باختيار الفئة .الفئة

 

 

 

 نافذة نموذج قبل أن يوض  عميها أي 
  تحكم أدوات

 

 أدوات التحكمبعض نافذة نموذج بعد وض  
 عميها وضبط خصائصها.
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 من هذ  الفئات:

 ( أدوات التحكم شائعة االستخدامCommon Controls). 
 ( القوائم وأشرطة األدواتMenus & Toolbars.) 

 

 

 
 

 (Toolbox) ( صندو  الدوات4-2شكل )

 :(5-2بشكل )كما هو موضح  كل فئة مجموعة من أدوات التحكم يندرج تحت و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أدوات التحكم تحت الفئات المختمفة5-2)شكل 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 Common Controls شائعة االستخدام أدوات التحكمبعض 

 

 

 
 

 ( Common Controls( بعض أدوات التحكم الشائعة )1-1جدول )
 Properties Windowاخلصائص انفذة  2-3-3

يمكن ضبطيا من خالل نافذة  مجموعة من الخصائص ليا السابقة كل أداة من أدوات التحكم
 :(6-2بشكل ) كما هو موضح( Properties Window)الخصائص 

 

 (Properties( نافذة الخصائص )6-2شكل )

 

 

 (ComboBoxصندوق التحرير والسرد ) 6 (Buttonزر األمر ) 0

 (CheckBoxصندو  ا ختيار ) 7 (TextBoxصندو  النص ) 2

 (RadioButtonصندو  زر راديو ) 8 (Labelصندو  العنوان ) 2

  9 (ListBoxصندو  القائمة ) 4

العمود اليمن يوجد به 
 الخصائصقيمة 

العمود اليسر يوجد 
  اسم الخاصيةبه 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 (.IDEالنشط في شاشة الد ) الجزاحسب في نافذة الخصائص المعروضة  تختمف الخصائص

  :الحظ عزيزي الطالب/

 Solution Explorerمستعرض احلل  2-3-4

( الموجودة ضمن Projects( أو المشروعات )Projectالمشروع ) يعرض بو قائمة بمجمدات وممفات
 (:7-2كما هو موضح بشكل ) (Solutionالحل )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (Solution Explorerنافذة مستعرض الحل )( 7-2شكل )

 (:1-2َشبط )

عمى أن يكون اسم الحل  MyFirstProjectبمعاونة معمم  قم بإنشاا مشروع تحت اسم 
MyFirstSolution  ضافة مشروع آخر لهذا الحل تحت اسم  .MySecondProjectوا 

 

 

 المشروع األول

 المشروع الثانً

 اسم الحل

 مجلدات وملفات 

 المشروع الثانً

 مجلدات وملفات 

 المشروع األول
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 أسئلة
 أيبو انعجبسح انخطأ نكم عجبسح يًب ٌهً:( ( أيبو انعجبسح انصحٍحخ أٔ عاليخ )ضع عاليخ ): الً أٔ

 اإلجابة السؤال م
 )       ( إحدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي. VB.NETلغة البرمجة  (0)
 )       ( إحدى لغات البرمجة الموجية باألحداث. VB.NETلغة البرمجة  (2)
 )       ( بأنيا المغة الوحيدة ذات المستوى العالي. VB.NETتتميز لغة البرمجة  (2)
 )       ( كإحدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي بسبب سيولة تعمميا. VB.NETُتصنف لغة  (4)
 )       ( في إنتاج تطبيقات مكتبية وتطبيقات ويب. VB.NETتستخدم لغة البرمجة  (5)
 )       ( استخداميا في إنتاج تطبيقات ويب فقط. VB.NETيؤخذ عمى لغة البرمجة  (6)
 )       ( أنو ال يمكن استخداميا في إنتاج تطبيقات مكتبية. VB.NETيؤخذ عمى لغة البرمجة  (7)
 )       ( يتميز كل كائن بخصائص وسموك معين يقوم بو عندما يقع عميو حدث معين. (8)

يطمق عمييا  VB.NETاألحداث واإلجراءات الخاصة بأي كائن في لغة البرمجة  (9)
 .Propertiesخصائص 

)       ( 

اسم الكائن وحجمو ولونو جميعيا نماذج إلجراءات يمكن أن تقع عمى الكائن في لغة  (01)
 .VB.NETالبرمجة 

)       ( 

اسم الكائن وحجمو ولونو جميعيا نماذج لمخصائص التي يمكن أن تتصف بيا بعض  (00)
 .VB.NETالكائنات في لغة البرمجة 

)       ( 

األحداث عبارة عن األوامر والتعميمات التي يتم تنفيذىا عند وقوع إجراء معين عمى الكائن  (02)
 .VB.NETفي لغة البرمجة 

)       ( 

اإلجراءات عبارة عن األوامر والتعميمات التي يتم تنفيذىا عند وقوع إجراء معين عمى  (02)
 .VB.NETالكائن في لغة البرمجة 

)       ( 

نماذج لبعض األحداث التي يمكن أن تقع عمى كائن في لغة  D-Clickو  Clickالضغط  (04)
VB.NET. 

)       ( 

يحتوي عمى المترجمات والمكتبات وبيئة تشغيل  NET Framework.إطار العمل  (05)
 .Visual Studioالبرامج لغات البرمجة في 

)       ( 

عبارة عن بيئة تشغيل التطبيقات التي  NET Framework.المترجمات في إطار العمل  (06)
 .VB.NETيتم إنتاجيا بمغة البرمجة 

)       ( 

بترجمة األوامر والتعميمات التي يكتبيا المبرمج من لغة المترجمات عبارة عن برامج تقوم  (07)
 المستوى العالي إلى لغة اآللة.

)       ( 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 

  اإلخبثخ انًُبسجخ إلكًبل كم عجبسح يًب ٌهً: ثبًٍَب: اخزش
 تعتمد لغات البرمجة كائنية التوجه عمى: (0)

  استخدام تطبيقات مكتبية.  - أ
 استخدام تطبيقات ويب. - ب
 كائنات في ذاكرة الكمبيوتر.  -ج

 تستطي  إنتاج تطبيقات مكتبية أو تطبيقات ويب باستخدام: (2)
 كائنات في ذاكرة الكمبيوتر. - أ

   .VB.NETلغة البرمجة  - ب
 خصائص وأحداث. -ج

 مجموعة الصفات التي يتصف بها الكائن من طول واسم ولون وغيرها، يطمق عميها: (2)
 خصائص. - أ

 إجراءات. - ب
 أحداث. -ج

 :عمى زر المر يعتبر Clickالنقر  (4)
  خاصية. - أ

 إجراء. - ب
 حدث. -ج

 مجموعة الوامر والتعميمات التي نرغب في تنفيذها يطمق عميها: (5)
 خصائص.  - أ

 إجراءات.  - ب
 أحداث. -ج

لغات البرمجة كائنية التوجو ىي المغات التي تعمل من خالل كائنات يقوم بتنفيذ إجراءات  (08)
 معينو عنما يقع عمييا حدث معين.

)       ( 

كل لغات البرمجة التي تقوم بتنفيذ مجموعة من التعميمات واألوامر تعتبر من لغات  (09)
 البرمجة الموجية باألحداث. 

)       ( 

ألنيا تضم مجموعة من األدوات  IDEبيئة تطوير متكاممة  Visual Studioيعتبر  (21)
 والعناصر والخصائص الالزمة إلنتاج تطبيقات.

)       ( 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 انفصم انثبًَ

 نيخ انفٍدٕال ثٍضٌك دٔد َذ
 

 يشير إلى: Propertiesمصطمح  (6)
   السمات التي تصف الكائن وتميزه.  - أ

 األحداث التي يمكن أن تقع عمى الكائن. - ب
 األوامر والتعميمات التي يتم تنفيذىا. -ج

 يشير إلى: Eventsمصطمح  (7)
   السمات التي تصف الكائن وتميزه. - أ

 األحداث التي يمكن أن تقع عمى الكائن. - ب
 والتعميمات التي يتم تنفيذىا.األوامر  -ج

 يشير إلى: Proceduresمصطمح  (8)
   السمات التي تصف الكائن وتميزه.  - أ

 األحداث التي يمكن أن تقع عمى الكائن. - ب
 األوامر والتعميمات التي يتم تنفيذىا. -ج

 المكتبات والمترجمات وبيئة تشغيل التطبيقات من أهم العناصر المكونة لدد: (9)
 .Object Oriented - أ

 .Event Driven - ب
 Net Framework. -ج

 تطمق عمى: IDEبيئة التطوير المتكاممة  (01)
 .Visual Basic.NET - أ

 .Visual Studio - ب
  Net Framework. -ج  
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 (Controls) التحكم أدوات خصائص ضبط

ا الطالب ٌكون الفصل هذا تدرٌس بنهاٌة :أن على لادر 

 .(Properties Window) الخصائص نافذةٌتعرف 

 المناسبة. (Property) ٌختر الخاصٌة

 .(Property) ٌختر المٌمة المناسبة للخاصٌة 

 .التى تمٌز كل أداة من أدوات التحكم( Propertiesخصائص )الٌفرق بٌن  
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 Formذج النمو 3-1

 .إنشاءه المرادلمنموذج العديد من الخصائص التي تساىم في تحديد شكل شاشة البرنامج 

 بعض الخصائص المميزة لمنموذج:

 الوظيفة الخاصية م

0 Name المستخدم في نافذة الكود. اسم النموذج 

2 Text  لنموذج.ا نافذة عنوانالنص الظاهر عمى شريط 

2 BackColor  منموذج.لالمون الخمفي 

4 RightToLeft  من اليمين إلي اليسار.عمى نافذة النموذج  أدوات التحكم اتجا 

5 RightToLeftLayout من اليمين إلى اليسار عمى النموذج تخطيط أدوات التحكم. 

6 MinimizeBox  نافذة النموذج أو إخفاا صندو  تصغير إظهارتتحكم في. 

7 MaximizeBox  نافذة النموذج أو إخفاا صندو  تكبير إظهارتتحكم في. 

8 ControlBox  نافذة النموذجفي أو إخفاا صندو  التحكم  إظهارتتحكم في. 

9 FormBorderStyle نافذة النموذجحدود  نمط. 

01 WindowState  (تكبير أو تصغير أو عادينافذة النموذج )حالة تحدد. 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 عمى جهاز :لمنموذج ضبط الخصائص التالية ب م( ق0-2نشاط )

  فيما يمي أثر ضبط الخصائص السابقة عمى النموذج:

 نافذة النموذج بعد ضبط الخاصية نمط ظهور أثر الخاصية قيمتها الخاصية

Name frmSquare .في وضع التصميم 
عمى ( Name  تظهر قيمة الخاصية )
كأسم لمنموذج  النموذج حيث تستخدم 

 في نافذة الكود.

Text في وضع التصميم مرب  مساحة 
 والتشغيل.

 

 

Color DarkSeaGreen في وضع التصميم 
 والتشغيل.
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

  فيما يمي أثر ضبط الخصائص السابقة عمى النموذج:

 الخاصية ضبط بعد النموذج نافذة الخاصية أثر يظهر قيمتها الخاصية

RightToLeft Yes 
 في وضع التصميم

 والتشغيل.

 

 

RightToLeftLayout True 
 في وضع التصميم

 والتشغيل.
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

  فيما يمي أثر ضبط الخصائص السابقة عمى النموذج:
 

 الخاصية ضبط بعد النموذج نافذة الخاصية أثر يظهر قيمتها الخاصية

 
MaximizeBox 

 
MinimizeBox 

 

False 
 

 
False 

 في وضع التصميم
 والتشغيل.

 

 

ControlBox False 
 في وضع التصميم

 والتشغيل.

 

 

FormBorderStyle None 
 في وضع التصميم

 والتشغيل.

 

 

WindowState Maximized .يممئ كامل شاشة الكمبيوتر في وضع التشغيل 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 – Text – Nameالمختمفة مثل ) هنا  خصائص مشتركة بين أدوات التحكم
Forecolor – BackColor – RightToLeft - .)الخ... 

مثال  ،هنا  خصائص   يظهر أثرها عمى أدوات التحكم إ  بعد ضبط خصائص أخرى 
( إ  إذا كانت قيمة الخاصية RightToLeftLayout تعمل الخاصية )

(RightToLeft( تساوي )Yes.) 
هنا  خصائص إذا تم ضبطها لمنموذج تطبق عمى أدوات التحكم التي يتم وضعها عمى 

 (.ForeColor( و)Fontمثل خاصية )  هذا النموذج
 (.Form1( واحدة وهي )Nameوالخاصية ) (Textلمخاصية ) اإلفتراضيةالقيمة 

 هنا  خصائص يظهر أثر ضبطها عمى النموذج فور ا في وض  تصميم البرنامج.
هنا  خصائص   يظهر أثر ضبطها عمى النموذج أو أدوات التحكم إ  في وض  

 تشغيل البرنامج.
ت التحكم الخرى قد تشتر  في بعض الخصائص السابقة لذل  لن يعاد ذكرها عند أدوا

 ا.دراسة تم  الدوات  حق  
 سوف نقوم بدراسة الخصائص المميزة لكل أداة فيما يمي.

 

 
 

 :م حظات 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 Buttonزر األمر 3-2

 أحد أدوات التحكم التي يمكن إدراجها عمى نافذة النموذج و عند النقر عميه يقوم بمهمة معينة.

 النموذجنافذة لى زر األمر ع إدراج( 3-2-1)

( يظهر زر المر عمى Toolbox) من صندو  الدوات Button الداة بالنقر المزدوج عمى
 :(2-2) ،(0-2بشكمين )وض  التصميم كما هو موضح في  ذجنافذة النمو 

 

 

 

 

 في شريط الدوات  Button)( زر المر)0-2شكل )

 

 

  

 

 

 ( شكل زر المر بعد رسمه عمى النموذج2-2شكل )

 

 

 

 

ا. ا مزدوج   انمر نمر 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 . األمر زر وأركان حدود على مربعات ثمان تظهر 

 السحب عملٌة باستخدام  النموذج على األمر زر حجم تغٌٌر ٌمكن 

 الثمانٌة المربعات خالل من الفأرة بمؤشر واإلفالت

 عند واإلفالت السحب عملٌة باستخدام األمر زر موضع تغٌٌر ٌمكن 

 .الرؤوس رباعً لشكل شكله وتغٌر الفأرة بمؤشر األمر زر على الولوف

 :Button بعض الخصائص المميزة لزر المر

 الوظيفة الخاصية م

0 Location   النموذج.نافذة زر المر عمى إدراج موق 

2 Size إرتفاع وعرض زر المر عمى النموذج. لتحديد 

2 Text .النص الظاهر عمى زر المر 

4 BackColor لون الخمفية لزر المر. اختيار 

5 Font ( خط النص الظاهر عمى زر المر.ونمط)شكل وحجم د يتحد 

6 ForeColor الظاهر عمى زر المر.المون المامي لمنص  اختيار 

  ح  عند النقر عمى زر المر في وض  التصميم:
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 ضبط الخصائص التالية عمى جهاز :ب م( ق2-2نشاط )

 فيما يمي أثر ضبط الخصائص السابقة عمى زر المر:

 
 

 

 نافذة النموذج بعد ضبط الخاصية يظهر أثر الخاصية قيمتها الخاصية

Location 0;0 في وضع التصميم 
 والتشغيل.

 

 
 

Location 98;108 
 في وضع التصميم

 والتشغيل.
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 فيما يمي أثر ضبط الخصائص السابقة عمى زر المر:

 
 

 

 الخاصٌة ضبط بعد النموذج نافذة الخاصٌة أثر ٌظهر لٌمتها الخاصٌة

Size 75;23 
 في وضع التصميم

 والتشغيل.

 

Size 121;62 
 وضع التصميمفي 

 والتشغيل.

 

BackColor 
 
 

ForeColor 
 

Text 

Yellow 
 
 

Blue 
 

 احسب

 في وضع التصميم
 والتشغيل.
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 Labelالعنوان  3-3

 أداة تستخدم في عرض نص عمى نافذة النموذج   يمكن تغيير  أثناا تشغيل البرنامج.

 :Label بعض الخصائص المميزة أداة العنوان
 الوظيفة الخاصية م

0 AutoSize  يتحدد حجم أداة العنوان تمقائيا حسب النص المكتوب عميه إذا كانت قيمة
 .Trueتساوي  AutoSizeالخاصية 

2 BorderStyle اختيار نمط إطار )حدود( أداة العنوان. 
 فيما يمي أثر ضبط بعض الخصائص عمى أداة العنوان:

 

 قيمتها الخاصية
يظهر أثر 
 الخاصية

 نافذة النموذج بعد ضبط الخاصية

Name lblResult .في وض  التصميم 

 

Text :النتيجة 

 في وض  التصميم

 والتشغيل.

ForeColor  لون مناسباختيار 

BackColor اختيار لون مناسب 

Font 
اختيار حجم ونمط 
ونوع الخط الذي 

 مناسب.

AutoSize False 

BorderStyle FixedSingle 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

  : ح 

 

 
 
 
 

 TextBoxصندوق الكتابة  3-4

 أداة إلدخال بيانات نصية من مستخدم البرنامج أثناا تشغيل البرنامج.
 بعض الخصائص المميزة لصندو  النص:

 الوظيفة الخاصية م

1 MaxLength 
تحدد الحد القصى لعدد الحرف التي يمكن إدخالها في 

 صندو  النص.

2 PasswordChar 
تحديد رمز يستخدم في الظهور بد  من النص المكتوب في 

 حالة إذا ما أردنا عمل كممة مرور مث .

3 MultiLine صندو  النص. تتيح إمكانية تعدد السطر داخل أداة التحكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يمكن تغيير حجم أداة العنوان يدويا عن طريق السحب واإلف ت عندما تكون  
من خ ل المقابض الثمانية في وض  التصميم  AutoSizeمخاصية ل Falseالقيمة 

 فقط ويظهر أثرها في وض  التصميم والتشغيل.
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 النص: صناديقفيما يمي أثر ضبط بعض الخصائص عمى 
 

 قيمتها الخاصية
يظهر 
أثر 

 الخاصية
 نافذة النموذج بعد ضبط الخاصية

MaxLength 21 

في 
 وض 

 التشغيل.

 

PasswordChar * 

MultiLine True 

 ListBoxصندوق المائمة  3-5

 .عناصرمن العرض قائمة ت

 بعض الخصائص المميزة لصندو  القائمة:
 الوظيفة الخاصية م

0 Items .مجموعة العناصر التي َتعرض في صندو  القائمة 

2 Sorted .  تحدد إذا ما كانت العناصر داخل قائمة مرتبة أم 

2 SelectionMode 
الممكن اختيار عنصر واحد أو أكثر من تحدد إذا ما كان من 

 (.ListBoxالعناصر المعروضة عمى صندو  القائمة )
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 فيما يمي أثر ضبط بعض الخصائص عمى صندو  القائمة:

يظهر أثر  قيمتها الخاصية
 نافذة النموذج بعد ضبط الخاصية الخاصية

Items 

 عمرو
 رامي
 ياسمين
 سمر

 في وض 
 والتشغيل

 

SelectionMode MultiExtended 

Sorted True 

 

 ComboBoxصندوق التحرٌر والسرد  3-6

 .ائمة عناصر تنسدل  ختيار إحداهاعبارة عن ق

 بعض الخصائص المميزة لصندو  القائمة:

 

 

 الوظيفة الخاصية م

0 Items مجموعة العناصر التي تعرض في صندو  التحرير والسرد. 

2 AutoCompleteSource  اإلكمال.عبارة عن مصدر العناصر المقترحة لعممية 

2 AutoCompleteMode .يحدد الطريقة التي سوف يتم بها عممية إكمال القائمة 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 فيما يمي أثر ضبط بعض الخصائص عمى صندو  القائمة: 

 قيمتها الخاصية
يظهر أثر 
 الخاصية

 نافذة النموذج بعد ضبط الخاصية

Items 

"مصر 
السودان 
جيبوتي 
اريتريا 
الصومال 
ليبيا تونس 
الجزائر 
المغرب 
 موريتانيا"

بحيث يكون 
اسم كل بمد 
في سطر 
 مستقل

 في وض 
 والتشغيل.

 

AutoCompleteMode Suggest 

AutoCompleteSource ListItems 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 GroupBoxصندوق المجموعة  3-7

 ذات الوظيفة الواحدة عمى النموذج. حتواا أدوات التحكمإيستخدم في 
 :صندو  المجموعةفيما يمي أثر ضبط بعض الخصائص عمى 

 

 قيمتها الخاصية
يظهر أثر 
 الخاصية

 نافذة النموذج بعد ضبط الخاصية

Text النوع 

في وض  
 التصميم
 والتشغيل.

 

ForeColor 
لون اختر 

 الحمر

RightToLeft Yes 

 

 (RadioButton)زر اختٌار بدٌل واحد  3-8

 بحيث يختار مستخدم البرنامج بديل واحد فقط من عدة بدائل.

 بعض الخصائص المميزة لصندو  القائمة:

 

 الوظيفة الخاصية م

0 Checked .  توضح إذا ما كان زر اختيار بديل واحد تم اختيار  أم 

2 Text .النص الظاهرة عمى أداة  زر اختيار بديل واحد 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

لكل واحد منها في وض    Textفي حالة إدراج مجموعة أزرار اختيار بديل واحد وضبط خاصية 
 ( اآلتي:2-2بالشكل رقم )كما هو موضح تصميم البرنامج 

 
 ( أزرار اختٌار بدٌل واحد3-3شكل )

هو موضح عند تشغيل البرنامج يمكن  اختيار زر واحد فقط في وض  تشغيل البرنامج كما 
 ( اآلتي:4-2بالشكل رقم )

 

 ( اختٌار احد األزرار4-3شكل  )

يمكن استخدام صناديق المجموعة بحيث تظهر كل مجموعة بعنوان ويسمح لممستخدم اختيار       

 ( اآلتي: 5-2هو موضح بالشكل رقم )زر بديل واحد كما 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 
 ( اختٌار زر بدٌل واحد من  كل مجموعة5-3شكل )

 يتم إدارج زر بديل واحد داخل صندو  المجموعة عن طريق سحب كل زر داخل صندو  
 المناسب له.المجموعة 

 

 CheckBoxصندوق االختٌار  3-9

هو تستخدم في إدراج عدة بدائل بحيث يمكن لممستخدم اختيار صندو  أختيار أو أكثر كما 
 (:6-2موضح بالشكل )

 هو موضح رقم اآلتي:في وض  تشغيل البرنامج يمكن  اختيار أكثر من صندو  اختيار كما 

 

 

 

 

 

 

 صندوق اختٌار( اختٌار أكثر من 6-3شكل )
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 أسئلة

ال:  ًٔ  ( أيبو انعجبسح انخطأ نكم عجبسح يًب ٌهً:( أيبو انعجبسح انصحٍحخ أٔ عاليخ )ضع عاليخ )أ

 اإلجابة السؤال م

(0) 
تحديد اتجا  أدوات التحكم  Formلنافذة النموذج  RightToLeftوظيفة الخاصية  

 )       ( من اليمين  إلى اليسار.

(2) 
تحديد حالة النموذج عمى  Formلنافذة النموذج  RightToLeftوظيفة الخاصية  

 الشاشة في وض   تكبير أو تصغير.
)       ( 

(2) 
في وض   Formلنافذة النموذج يتحكم في إظهار  ControlBoxضبط الخاصية 

 التكبير عند تشغيل البرنامج.
)       ( 

(4) 
في إظهار نص معين في شريط عنوان نافذة المستخدم   Nameتستخدم الخاصية 

 كاسم لمنافذة.
)       ( 

 )       ( في إظهار نص معين في شريط عنوان نافذة المستخدم. Textتستخدم الخاصية  (5)

(6) 
ُيطبق عمى أدوات التحكم التي يتم  Formضبط بعض خصائص  نافذة النموذج 

 وضعها عمى نافذة النموذج.
)       ( 

(7) 
في نمط  Formيظهر أثر ضبطها لنافذة النموذج   WindowStateالخاصية 

 التشغيل فقط.
)       ( 

(8) 
عمى نافذة النموذج من خ ل الخاصية  Buttonتستطي  تغيير موض  زر المر 

Size. 
)       ( 

(9) 
عمى نافذة النموذج من خ ل الخاصية  Buttonتستطي  تغيير موض  زر المر 

Location. 
)       ( 

(01) 
( 0,0يكون عند اإلحداثي ) Formإدراج أدوات التحكم تمقائي ا عمى نافذة النموذج 

 في منتصف نافذة النموذج.
)       ( 

 )       ( .AutoSize=Trueيدوي ا إذا كانت  Labelيمكن تغيير حجم أداة العنوان  (00)
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 اإلجابة السؤال م

 )       ( .AutoSize=Falseيدوي ا إذا كانت  Labelيمكن تغيير حجم أداة العنوان  (02)

 )       ( .PasswordCharبالخاصية  TextBoxتنفرد أداة التحكم  (02)

 )       ( .AutoSizeبالخاصية  TextBoxتنفرد أداة التحكم  (04)

(05) 
وأداة التحكم صندو  التحرير والسرد  ListBoxيشتر  كٍل من أداة التحكم 

CompoBox   في الخاصيةItem. 
)       ( 

(06) 
وأداة التحكم صندو  التحرير والسرد  ListBoxيشتر  كٍل من أداة التحكم 

CompoBox   في الخاصيةSuggest. 
)       ( 

(07) 
أداة التحكم التي تستخدم في احتواا مجموعة من عناصر التحكم ذات الوظيفة 

 .GroupBoxالواحدة عمى النموذج هي 
)       ( 

(08) 
أداة التحكم التي تستخدم في احتواا مجموعة من عناصر التحكم ذات الوظيفة 

 .ListBoxالواحدة عمى النموذج هي 
)       ( 

(09) 
عنصر التحكم الذي يمكن استخدامه عمى نافذة النموذج  ختيار نوع الطالب "ذكر" 

 .ChechBoxأم "أنثى"  هو 
)       ( 

(21) 
CompoBox  هو أداة التحكم التي تسمح لممستخدم اختيار عنصر واحد من عدة

 عناصر في أصغر مساحة ممكنة عمى نافذة النموذج.
)       ( 

 

 ثانيًا: اختر اإلجابة المناسبة إلكمال كل عبارة مما يلي:

 هي: Formلنافذة النموذج  RightToLeftوظيفة الخاصية   (0)
 اليمين إلى اليسار.تحديد اتجاه أدوات التحكم من  -أ

 تحديد إذا ما كان تخطيط أدوات التحكم عمى النموذج من اليمين إلى اليسار. -ب
 تحديد حالة شاشة النموذج في وضع تكبير أو تصغير. -ج
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 يساعد في: Formلنافذة النموذج  ControlBoxالخاصية   (2)
 إظيار أو إخفاء صندوق التكبير. -أ

 ذج في وضع تصغير /تكبير/عادي في نموط التشغيل.التحكم في إظيار نافذة النمو  -ب
 التحكم في إظيار أو إخفاء صندوق التحكم في نافذة النموذج. -ج

 الخاصية المستخدمة في إظهار نص معين في شريط عنوان نافذة النموذج هي:  (2)

 FormBorderStyle -ج  Text -ب  Name -أ

فإنها ُتطبق عمى أدوات التحكم التي يتم وضعها  Formعند ضبط بعض خصائص نافذة النموذج   (4)
 عمى نافذة النموذج من هذ  الخصائص:

 Text -ج ForeColor -ب  Name -أ

 هي: Formالخاصية التي   يظهر أثر ضبطها إ  في نمط التشغيل لنافذة النموذج   (5)

 RightToLeft -ج WindowState -ب FormBorderStyle -أ

 هي: Buttonوحجم وتأثير خط النص الظاهر عمى زر المر  الخاصية المسئول عن شكل  (6)

 Font -ج ForeColor -ب   BackColor -أ

ما من خ ل العمميات التالية  Formعمى نافذة النموذج  Buttonتستطي  تغيير موض  زر المر  (7)
 :عدا

 السحب واإلفالت باستخدام الفأرة. - أ
 .Sizeضبط الخاصية  -ب
 .Locationضبط الخاصية  -ج

 من خ ل: Formعمى نافذة النموذج  Buttonتستطي  تغيير موض  زر المر   (8)
 .Locationضبط الخاصية  -أ

 .Sizeضبط الخاصية  -ب
 .Buttonالمربعات الثمانية حول زر األمر  -ج

عمى نافذة النموذج،  Toolboxمن مرب  الدوات  D-Clickعند إدراج أي أداة تحكم بالضغط   (9)
 فإن المكان ا فتراضي إلظهارها هو:
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 (.0,0اإلحداثي ) -أ
 منتصف نافذة النموذج. -ب
 .Formيختمف موضع أداة التحكم حسب حجم نافذة النموذج  -ج

 تمقائيا عمى نافذة النموذج إذا كانت الخاصية: Labelيتحدد حجم أداة العنوان  (01)
  AutoSize = False -أ

 BordarStyle = FixedSingle -ب
 AutoSize = True -ج

 يدوي ا إذا كانت الخاصية: Labelيمكن تغيير حجم أداة العنوان  (00)
  AutoSize = False -أ

 BordarStyle = FixedSingle -ب
 AutoSize = True -ج

 الخاصية: ما عدا TextBoxالخصائص التالية جميعها لداة التحكم  (02)
 .AutoSize   –أ 
 .MultiLine  -ب
 .MaxLength -ج

 :TextBoxخاصية واحدة مما يمي ينفرد بها الكائن  (02)
 .AutoSize -أ

 .Name  -ب
 .PasswordChar -ج

 PasswordCharالقيمة الصحيحة التي يمكن استخدامها من ا ختيارات التالية لضبط الخاصية  (04)
 هي: TextBoxلداة التحكم 

 .PW  –أ 
 .True -ب
 *. -ج

في   CompoBoxوأداة التحكم صندو  التحرير والسرد  ListBoxكٍل من  أداة التحكم  تشتر  (05)
 الخاصية:
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انثبنث
 (Controls) ضجظ خصبئص أدٔاد انزحكى

 

 .Suggest -أ
 .Item  -ب
 .SelectioMode -ج

أداة التحكم التي تستخدم في احتواا مجموعة من عناصر التحكم ذات الوظيفة الواحدة عمى  (06)
 النموذج هي:

 .CompoBox -أ
 .ListBox  -ب
 .GroupBox -ج

 عنصر التحكم الذي يمكن استخدامه عمى نافذة النموذج  ختيار نوع الطالب "ذكر" أم "أنثى"  هو: (07)
 .RadioButton -أ

 .CheckBox  -ب
 .TextBox -ج

أداة التحكم الذي يمكن استخدامها عمى نافذة النموذج بحيث تسمح لممستخدم اختيار أكثر من بديل  (08)
 هي:

 .RadioButton -أ
 .GroupBox   -ب
 .CheckBox -ج

أداة التحكم الذي يمكن استخدامها عمى نافذة النموذج بحيث تسمح لممستخدم اختيار أكثر من  (09)
 عنصر هي:

 .RadioButton -أ
 .GroupBox   -ب
 .CheckBox -ج

عنصر في   أصغر مساحة ممكنة  05أداة التحكم التي تسمح لممستخدم باختيار عنصر واحد من  (21)
 عمى نافذة النموذج هي:

 .CompoBox   -أ
 .ListBox   -ب
 .RadioBox -ج



   
   

 

59   

 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 (Code Window) الكود نافذة

ا الطالب ٌكون الفصل هذا تدرٌس بنهاٌة  :أن على لادر 

 .(Code Window) ٌتعامل مع نافذة الكود 

 .(Event Handler) معالج الحدث ٌحدد الممصود بـ  

  .ابرمجٌ   (Controls) أدوات التحكم (Properties)ٌضبط خصائص   
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 (Code Windowنافذة الكود ) 4-1 

( نافذة لكتابة أوامر وتعميمات Visual Basic.NETتتيح لغة فيجوال بيزي  دوت نت )
 (.Code Windowالبرنامج تسمى نافذة الكود )

 ن طريقة منها:م( بأكثر Code Windowنافذة الكود ) كن فتحموي

 نشطة. (Form) من أن نافذة النموذج تأكد -0
 (.F7أضغط عمى مفتاح ) -2

 :(0-4بشكل) كما هو موضح( Code Windowتظهر نافذة الكود )

 

 

 

 

 

 

 (Code Window( َبفزح انكٕد ) 1-4شكم )

 ( إلى:0-4تشير الرقام الموضحة عمى شكل )

 اسم ممف الذي يخزن به الكود. -0

 (.Formيخزن به واجهة نافذة النموذج )اسم الممف الذي  -2

 (.Form1( باسم )Classاإلع ن عن تصنيف ) -2

 (.Form1ما بين السطرين تكتب الكواد الخاصة بالتصنيف )  -4

 .(Form1سطر نهاية التصنيف ) -5

2 

3 

1 

4 
5 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 (Event Handler) معالج الحدث 4-2

 .عبارة عن إجراا يحتوي عمى كود يتم تنفيذ  عندما يق  الحدث المرتبط به

 يمكن إنشاا معالج بإتباع الخطوات اآلتية:

( View Code( اختر المر )Form1.vb( من القائمة المختصرة لممف )Solution Explorerفي نافذة الحل ) -0
 :(2-4بشكل )كما هو موضح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( إظهار نافذة الكود2-4شكل )
 

 (:2-4( يظهر لنا شكل )View Codeالمر )بعد اختيار 

 
 (Code Window( نافذة الكود ) 3-4شكل )

 

 اسم المشروع

 من القائمة المختصرة اختر

1 2 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 ( إلى:2-4تشير الرقام الموضحة عمى شكل )

 عمى النموذج. المدرجة أدوات التحكمتعرض أسماا التي ( Class Nameالقائمة ) -0

 .(Class Name)تعرض الحداث الخاصة بالعنصر المختار من القائمة  (Method Nameالقائمة ) -2

 

 

 

 

 

 

 ( استعراض أسماء األدوات بنافذة الكود4-4شكل )

( ت ح  وجود أسماا أدوات التحكم التي رسمتها عمى النموذج Class Nameقم بفتح القائمة ) -2
 (:4-4)كما هو موضح  بشكل  ا فتراضية بأسمائها

 (:5-4بشكل رقم ) بفرض أن نافذة النموذج المستخدمة هي كما هو موضح

 

 

 

 

 

 

 ( نافذة النموذج بالمشروع الجدٌد5-4شكل )

 (.Form( لدوات التحكم المدرجة عمى النموذج )Nameوذل  بدون ضبط خاصية )

 Button1اختر 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

( Method Nameالقائمة )قم بفتح ( Class Name)( من القائمة Button1بعد اختيارك زر األمر) -3
 (:6-4كما هو موضح بشكل ) (Button1سوف تجد األحداث الخاصة بزر األمر )

 

 

 

 

 

 ( المطلوبEvent( اختٌار الحدث )6-4شكل )

 :(7-4بشكل )كما هو موضح : (Event Handler) معالج الحدث

 

 

 

 

 

 (Event Handler( معالج الحدث )7-4شكل )

 :(7-4)تشير الرقام الموضحة عمى الشكل 

 .(اسم الكائن واسم الحدث)اسم اإلجراء مكون من  -1

 سطر نياية اإلجراء. -2

 المسبب في استدعاء اإلجراء. -3

 .(Event) ما بين السطرين يكتب الكود الذي ينفذ عند استدعاء اإلجراء بعد وقوع الحدث -4

 (.frmSquareاإلعالن عن التصنيف )سطر  -5

 .(Class) سطر نياية التصنيف -6

 Clickاختر الحدث 

6 
1 

2 

3 

4 

5 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 ( 5-4لدوات التحكم الخاصة بالنموذج الموضح بشكل ) Nameفي حالة ضبط خاصية  -5
 (:0-4) موضح بجدول كما هو

 م أداة تحكم (Nameقيمة الخاصية )

btnCalculate Button1 0 

lblLength Label1 2 

lblResult Label2 2 

txtLength TextBox1 4 

 (1-4جدول )

 (.View( من قائمة )Codeالخصائص قم باختيار ) هذ بعد ضبط 

( التي رسمتها عمى Controlsت ح  تغير أسماا أدوات التحكم ) (Class Nameعند فتح قائمة )
 : (8-4) بشكلكما هو موضح النموذج 

 

 

 

 

 

 ( ظهور األسماء الجدٌدة ألدوات التحكم 8-4شكل )
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 اضبط الخصائص برمجٌ   4-3

 سبق لنا في الفصل الثالث ضبط الخصائص من خ ل نافذة الخصائص.

 يمكن  ضبط الخصائص بالصيغة اآلتية:

ControlName.Property=Value 
 

 

 مثال

 Button1لزر المر  Button1_Clickيكتب الكود اآلتي في معالج الحدث المناسب وليكن 

 

 
 .label1الخاصة بأداة العنوان   textلمخاصية  "جميورية مصر العربية"حيث تم تخصيص القيمة النصية 

 

 (:9-4عندما يق  الحدث تظهر نافذة النموذج كما هو موضح بشكل رقم )

 
  Click ( نافذة النموذج بعد ولوع الحدث 9-4شكل )

 الخاصية القيمة اسم أداة التحكم أو الكائن

Button1.Click Handles) EventArgs As, e Object AsButton1_Click(sender  Sub Private 

Label1.Text = " انعشتٍح يصش اًهىسٌح " 
End Sub 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 أسئهخ

 ( مستخدم ا الشاشة التالية ليعبر كل رقم عما يشير إليه:5( إلى )0اكمل  الجدول برقم  من )( 0)

 

 يشير إلى الرقم

 نهاية التصنيف. )......(

 مكان كتابة الكواد الخاصة بالتصنيف. )......(

 .Formاسم  الممف الذي يحف  فيه تصميم واجهة  النموذج  )......(

 اسم الممف الذي يحف  فيه الكود. )......(

 .Formاسم  الممف الذي يحف  فيه تصميم واجهة  النموذج  )......(

 ( اكمل الجدول مستخدم ا الشاشة التالية:2)

 

 



   
   

 

67   

 

 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 يشير إلى الرقم

(0) ..................................................... 

(2) ..................................................... 

(2) ..................................................... 

(4) ..................................................... 

(5) ..................................................... 
 

 ( اكمل الجدول مستخدم ا الشاشة التالية:2)
 

 

 

 

 

 

 يشير إلى السؤال
 اسم الحل هو ........................................................ (0)
 ..................................................اسم المشروع هو:  (2)

(2) 
 يمكن الدخول إلى نافذة الكود بأكثر من طريقة، وذل  من خ ل:

 أمر ................ في القائمة المختصرة ................... . -
 المفتاح الوظيفي .................. . -

(4) 
في القائمة المختصرة هو:  Propertiesالغرض من أمر 
. ....................... 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 ( اكمل الجدول مستخدم ا الشاشة التالية:4)

 
 

 ٌشٍش إنى انشقى

(1) ........................................................................................................ 
(2) ........................................................................................................ 

(3) ........................................................................................................ 

 التالية:( اجب عن السئمة مستعين ا بالشاشة 5)
 

 

 

 

 

 

 

 ٌٕخذ عذد ......... َبفزح ًَٕرج.        (1)

 ( ٌشٍش إنى: ......................................................... .1انشقى )  (2)

 ......................................................... .( ٌشٍش إنى: 2انشقى )  (3)

 اركش ثالثخ أدٔاد رحكى يخزهفخ ثبنشبشخ انسبثقخ:   (4)

 . ................................. 

 . ................................. 

 . ................................. 

 اسى انزصٍُف ْٕ: ............................. .  (5)

 

3 

1 

2 

1 

2 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 اجب عن السئمة مستعين ا بالشاشة التالية:  (6)

 

 

 

 

 اكتب من الشاشة السابقة ث ث أحداث مختمفة: - أ

-      .....................-  .....................- ..................... 

 يشير إلى: ................................ . frmSquare - ب

 الحداث الموضحة بالنافذة خاصة بأداة التحكم ........................... . - ت

 ويب النشط في النافذة هو: ......................... .اسم التب - ث

 ( اكمل الجدول مستخدم ا الشاشة التالية:7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 

5 

6 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 انفصم انشاثع
 (Code Window) انكٕد َبفزح

 يشير إلى الرقم
(1) ............................................................................................. 

(2) ............................................................................................. 

(3) ............................................................................................. 

(4) ............................................................................................. 

(5) ............................................................................................. 
(6) ............................................................................................. 
 

 الصيغة العامة لمر ضبط خصائص أدوات التحكم برمجي ا:( اشرح مكونات 8)

ControlName.Property = Value 
 

 

 ( اشرح الكواد التالية في ضوا دراست  لمصيغة العامة لضبط خصائص أدوات التحكم برمجي ا:  9)

(A) Button2.Text = "END" 

………………………………………………………………………. 

(B) Label1.AutoSize = True 

………………………………………………………………………. 

..............................

..............................

.. 

..............................

..............................

.. 

...............................

............................... 
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 ديعدالث اإلالصف الثا – تكنولوجٌا المعلوماتالكمبٌوتر و

 

 ندُخ رعذٌم انكزبة

 

 

 دمحم فهمى طمبة .أ.د
 أسزبر انحبسجبد ٔانًعهٕيبد

 خبيعخ عٍٍ شًس –كهٍخ انحبسجبد ٔانًعهٕيبد 
 الغريب زاهر اسماعيل .أ.د

 أسزبر ٔسئٍس قسى ركُٕنٕخٍب انزعهٍى

 خبيعخ انًُصٕسح –كهٍخ انزشثٍخ

 سمير حسن دمحم .د
 زعهٍىانركُٕنٕخٍب  ِدكزٕسا

اإلداسح انعبيخ نزًٍُخ يبدح انكًجٍٕرش ٔركُٕنٕخٍب 

 انًعهٕيبد

 طاهر عبد الحميد العدلي .د
 سئٍس قسى انكًجٍٕرش ٔركُٕنٕخٍب انًعهٕيبد

 ًٕاد انزعهًٍٍخنيشكض رطٌٕش انًُبْح ٔا

 أحمد عبدهللا منصور . أ
 يذٌش إداسح

 ثبإلداسح انعبيخ نزًٍُخ يبدح انكًجٍٕرش ٔركُٕنٕخٍب انًعهٕيبد

 فريق التنفيذ
 يذٌش عبو براهيمإد. أمانى قرني 

 نزًٍُخ يبدح انكًجٍٕرش ٔركُٕنٕخٍب انًعهٕيبداإلداسح انعبيخ 
 يذٌش إداسح يالس مون ي أحمد النصار  أ.

 ثبإلداسح انعبيخ نزًٍُخ يبدح انكًجٍٕرش ٔركُٕنٕخٍب انًعهٕيبد
 عبدالمحسن منصور تامر أ.
 

 يذٌش إداسح

 ثبإلداسح انعبيخ نزًٍُخ يبدح انكًجٍٕرش ٔركُٕنٕخٍب انًعهٕيبد
 ٔإخشاجرصًٍى         

 عبير دمحم أنور أ.
 

 يذٌش إداسح

 ثبإلداسح انعبيخ نزًٍُخ يبدح انكًجٍٕرش ٔركُٕنٕخٍب انًعهٕيبد


